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Resumo 
 
A ansiedade, é uma reação do organismo que envolve processos psicológicos, físicos, mentais e hormonais e 
que ocorre diante da necessidade de uma adaptação a um evento ou situação importante, e o medo, que é um 
estado apresentado pelo indivíduo em resposta ao objeto ou situação, são manifestações naturais do ser 
humano, que possibilitam sua existência. Durante o atendimento odontológico crianças podem atingir níveis 
patológicos destas manifestações, dificultando ou impedindo a execução do tratamento, elevando os custos e a 
demanda de tempo. O choro, a recusa em abrir a boca, a resistência e até mesmo o vômito são 
comportamentos dos pacientes odontopediátricos resultantes da incapacidade destes de expressar 
verbalmente seus sentimentos. As técnicas de manejo de comportamento são ferramentas disponíveis ao 
cirurgião dentista. A escolha da técnica deve levar em consideração a fase de desenvolvimento da criança e a 
aceitação dos pais. Para tanto, o dentista deve dispor de habilidade técnica e conhecimento teórico para a 
escolha e emprego da técnica correta. A presente revisão de literatura teve como objetivo relatar e descrever 
as técnicas de controle de comportamento em odontopediatria. Conclui-se que o dentista estar apto para 
determinar o tipo de técnica a ser empregada com base no tratamento a ser realizado. 
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Introdução 
 
 O profissional atuante em 

Odontopediatria, área da Odontologia 

responsável por cuidados pediátricos, não 

raramente depara-se com desafios 

psicológicos durante o atendimento 

odontológico1. Deste modo, o profissional em 

questão deve estar preparado para se deparar 

com tais desafios. A figura do cirurgião 

dentista geralmente é associada a dor,2 logo 

estar em um ambiente odontológico e ser 

submetido a um tratamento, pode gerar na 

criança alguns sentimentos como medo, 

ansiedade e estresse, isso pode dificultar ou 

impossibilitar a execução do tratamento 

proposto3. A perspectiva mais ampla da 

atuação do cirurgião-dentista em 

Odontopediatria vai além da mera atuação 

curativista, este atua de maneira a promover 

saúde e bem-estar aos seus pacientes, nesse 

caso, bebês e crianças. O profissional 

odontopediatra deve dispor de técnicas de 

manejo de comportamento, que em muitas 

vezes podem ser utilizadas para garantir a 

execução dos trabalhos em crianças4.

 Empregar a técnica correta de manejo 

de comportamento e demonstrar destreza, 

habilidade e segurança, contribui para que a 

criança compreenda o tratamento e pode criar 

e/ou fortalecer o vínculo entre o profissional e 
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o paciente, diminuído reações exacerbadas ao 

tratamento odontológico5. 

A partir do contexto exposto, a 

presente revisão de literatura teve como 

objetivo relatar e descrever as técnicas de 

controle de comportamento em 

odontopediatria. 

 

Revisão de Literatura  

 

Ansiedade 

 

A dificuldade em administrar a 

ansiedade pode levar ao insucesso do 

tratamento odontológico. Durante o 

tratamento odontológico, o comportamento 

não colaborador do paciente e o estado de 

saúde do mesmo pode ser comprometido, 

pois a falta de controle da ansiedade pode 

desencadear um desequilíbrio do sistema 

nervoso, aumentando o tônus simpático e 

gerando, assim, aumento da pressão arterial, 

da sensação de dor, da frequência respiratória 

e da pulsação do paciente6. 

 A ansiedade é uma reação do 

organismo que envolve processos 

psicológicos, físicos, mentais e hormonais e 

que ocorre diante da necessidade de uma 

adaptação a um evento ou situação 

importante5. 

É crescente a necessidade de se 

trabalhar a ansiedade do ponto de vista 

biológico e psicológico, já que a mesma é um 

dos principais problemas da civilização 

moderna. A ocorrência da ansiedade como 

uma reação tendendo para pessoas que 

possuem um ritmo acelerado ou a adultos 

está cada vez mais se manifestando em 

crianças6. 

A ansiedade é classificada como uma 

desordem de natureza neurótica. Sua 

ocorrência pode estar associada a situações 

de estresse e sua manifestação dá-se na forma 

de inquietações, tensão motora e 

hiperatividade autonômica7. 

A diferença conceitual entre 

ansiedade e medo, é que enquanto a 

ansiedade é um estado emocional que 

precede um objeto ou uma situação 

amedrontadora, o medo é o estado 

apresentado pelo indivíduo em resposta ao 

objeto ou a situação, o medo sempre vem 

precedido pela ansiedade8. 

A manifestação da ansiedade, do 

estresse e do medo não são uniformes entre 

os indivíduos, uma ou outra pode atingir níveis 

que oscilam entre o biológico e o patológico 

em situações distintas para pessoas 

específicas9. 

A ansiedade pode ser do tipo 

Ansiedade Dental que é uma condição em que 

o indivíduo apresenta uma manifestação de 

medo e ansiedade acentuada quando prestes 

ou sob procedimento odontológico6. 

  

Ansiedade Dental 

 

A ansiedade dental leva o indivíduo a 

evitar o atendimento odontológico e 

consequentemente, a uma pobre condição de 

saúde oral, o que demandará tratamento mais 

intensos e potencialmente traumáticos. A 

ansiedade dental afeta aproximadamente 9% 
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das crianças e adolescentes9. 

O estudo da Ansiedade Dental, 

manifesta principalmente em crianças, é um 

tema de relevância em Odontopediatria visto 

que os pacientes pediátricos comumente 

apresentam distúrbios de comportamento 

que podem levar a interrupção ou posterga do 

tratamento odontológico.10 

 

Etiologia 

A ansiedade e o medo são 

manifestações que levam a uma falta de 

cooperação da criança durante o tratamento. 

Tal personalidade recebe influência direta das 

relações familiares, onde a superproteção 

com indulgência e a superproteção com 

dominação e rejeição são características que 

interferem no comportamento da criança 

durante o atendimento1. 

As pessoas não nascem com medo de 

tratamentos odontológicos, esse desenvolve-

se a partir de experiências que as crianças têm 

durante o processo de socialização. As 

crianças estão suscetíveis à ansiedade e ao 

medo dos adultos6. 

  

Diagnóstico  

O choro, a recusa em abrir a boca, 

resistências e até mesmo o vômito são 

comportamentos onde os pacientes 

pediátricos manifestam aquilo que não são 

capazes de verbalizar, com vistas a encerrar o 

atendimento11. 

Medir o medo dental em crianças 

envolve várias dificuldades, relativamente 

técnicas, bem como interpretação de 

resultados. Existem quatro tipos principais de 

medidas que devem ser usadas para medir o 

medo12: 

a) avaliação do comportamento da criança 

durante as visitas ao dentista;  

b) escala psicométrica (escala ou graduação 

do medo);  

c) medidas psicológicas (procedimentos de 

diminuição do medo) e;  

d) projeção técnica (projeção que o 

odontólogo faz na utilização das suas técnicas 

de tratamento). 

  

Avaliações do comportamento são as 

medidas mais frequentemente usadas para 

avaliar o medo em crianças. Existem várias 

maneiras de enfrentar o medo e que estas 

nem sempre ficam claras para o profissional. 

Algumas delas se caracterizam com atrasos às 

consultas, prolixidade, cuspição constante, 

náuseas, fatores esses que subentendem o 

sentimento de medo e ansiedade do paciente. 

Cabe ao profissional estar atento à análise de 

cada caso, para não confundir o fato real, de 

uma manifestação de insegurança ou teimosia 

do paciente13. 

 

Técnicas de controle comportamental 

O tratamento odontológico pediátrico 

é baseado na relação entre o profissional, o 

paciente e o responsável pela criança. Os 

pacientes pediátricos em idade pré-escolar, 

requerem do dentista atitudes perspicazes 

quanto a abordagem e manejo do 

comportamento (Fig. 1)14. 
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Fig. 1: Relação do odontopediatra com a criança. 
Fonte: Pilla.23 

 

Desse modo, o odontopediatra dispõe 

de técnicas de manejo de comportamento 

que, quando corretamente empregadas, são 

capazes de estimular na criança um 

comportamento adequado, de modo que o 

tratamento possa ser compreendido e 

executado6. 

Frente a um paciente não 

colaborativo, as técnicas não aversivas são as 

de primeira escolha4. 

 

A) Reforço positivo 

 

Uma alternativa para o manejo do 

comportamento em um curto período de 

tempo é a técnica de incentivo, que 

combinada com o reforço positivo, estimula 

na criança a modificação do comportamento 

para que haja uma recompensa. Existe ainda, 

a importância de se realizar um 

condicionamento remoto, observando o 

paciente antes que ele chegue à cadeira15. 

Dentro de abordagens psicológicas 

para melhorar o comportamento da criança e, 

por sua vez, o atendimento clínico, destaca-se 

três maneiras de estratégias comportamentais 

em Odontopediatria16: 

a) oferecer informações sobre o que 

acontecerá a seguir; 

b) distração por meio de jogos, brincadeiras 

de modo que leve a desviar a atenção do 

paciente; 

c) a simulação do real por meio de jogos e 

recursos audiovisuais para o ensino de 

respostas às crianças (Fig.2). 

 

 
Fig. 2: Ambiente de espera preparado para receber crianças que 
iniciarão o atendimento odontológico.  
Fonte:Boro16. 

 

O manejo de comportamento por 

meio de incentivos é uma alternativa para 

obtenção de resultados em curtos períodos de 

tempo15. 

 

B) Relaxamento muscular 

 

O uso do relaxamento muscular 

progressivo apresenta resultados superiores 

quando comparados aos resultados da terapia 

cognitiva comportamental. A técnica consiste 

em tencionar e relaxar músculos específicos 

voluntariamente17. 

Em ambientes como clínica-escolas a 

escolha da técnica deve ser embasada em sua 

acessibilidade, já que esta será empregada por 

dentistas em formação, as técnicas são: 
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controle de voz, dizer-mostrar-fazer e 

distração as frequentemente aceitáveis18. 

Caso essas técnicas não funcionem, 

deve-se fazer uso de técnicas aversivas para 

dar prosseguimento ao tratamento da criança. 

 

C) Controle pela voz 

Deve existir uma conversa com a 

criança durante a sua transferência da sala de 

recepção para o consultório, e durante o 

preparo da criança na cadeira odontológica. 

No momento em que o dentista se aproxima a 

auxiliar assume, como regra, um papel mais 

passivo, porque a criança só ouve uma pessoa 

de cada vez11. 

A comunicação deve-se originar de 

uma única fonte. No momento em que o 

dentista como a auxiliar ficam dando 

orientações, o resultado pode provocar uma 

resposta indesejável, simplesmente porque a 

criança se torna confusa. A mensagem precisa 

ser entendida da mesma maneira por quem 

envia e por quem recebe24. Para facilitar o 

entendimento da criança, o odontopediatra 

deve transmitir as mensagens na primeira 

pessoa à criança. Assim não é feita uma 

avaliação negativa da criança, mas sim, 

identifica-se o problema e se estabelece a 

quem ele pertence25. 

Muitas vezes, na tentativa de 

controlar a situação, alguns profissionais dão 

ordens às crianças dizendo o que querem que 

elas façam, ou como se comportem. No 

entanto, estes tipos de mensagens, que 

inicialmente parecem eficientes, são na 

verdade impositivas; pois estes profissionais 

desrespeitam o sentimento da criança. 

Quando se toma este tipo de atitude na 

realidade, promove-se o aumento do 

comportamento negativo25. 

 

D) Distração 

O principal objetivo dessa técnica é 

desviar a atenção da criança para evitar um 

possível desconforto com algo do qual ela 

possa vir a ter medo. O odontopediatra deve 

utilizar procedimentos eficientes para distrair 

a criança durante o tratamento odontológico, 

pois a tensão psicológica gerada pela situação 

dentro do consultório pode acarretar 

ansiedade e medo no paciente. Nessa técnica, 

o dentista deve tornar o ambiente confortável 

ao tratamento, alcançando, desse modo, 

melhor resultado. Algumas estratégias de 

manejo podem ser utilizadas como músicas, 

vídeos e histórias infantis26. 

A música é a estratégia mais eficaz 

para auxiliar no tratamento odontopediátrico, 

pois ela pode diminuir o nervosismo e distrair 

dos sons de alguns aparelhos. Outro método 

que tem colaborado para melhor aproximação 

entre o paciente e o profissional é a conversar 

com a criança sobre outros assuntos onde 

permite que utilize algum brinquedo desde 

que não atrapalhe o procedimento28. 

 

E) Falar-mostrar-fazer 

  

 Umas das técnica mais utilizadas na 

odontopediatria, ela envolve explicações 

verbais dos procedimentos, utilizando 

frases/palavras adequadas ao nível de 
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desenvolvimento do paciente (fale); sendo 

feita em seguida uma demonstração visual e 

tátil, buscando tranquilizar a criança (mostre); 

e a partir da utilização dessa explicação e 

demonstração, deve-se concluir o 

procedimento (faça)29. 

 O “falar-mostrar-fazer” pode ser executado 

em conjunto com comunicação verbal e não 

verbal e reforço. A técnica tem por objetivo 

ensinar a importância do atendimento 

odontológico, deixando o paciente confortável 

em relação ao procedimento, e assim 

adaptando-o para se obter respostas positivas 

para oatendimento. Essa técnica é indicada 

para todos os tipos de pacientes11, 28. 

 

F ) Técnicas aversivas 

 

Quanto ao uso de técnicas aversivas 

de controle de comportamento, onde há 

restrição de movimentos, a maioria dos 

dentistas utiliza destas técnicas no dia a dia. 

Mais de 90% dos odontopediatras afirmam 

que as técnicas de estabilização de 

movimentos não são rejeitadas pelos pais. 

Sendo a estabilização de braços, pernas e 

cabeça sem dispositivos adequados a mais 

utilizada4. 

O uso de contenção física tem sido 

aceito e bastante tolerado em crianças, como 

justificativa para o atendimento de pacientes 

não cooperadores19. 

O Odontopediatra possui total 

capacidade e autoridade para guiar toda a 

terapêutica, no entanto, em se tratando de 

crianças, os pais devem estar de comum 

acordo, participar ativamente das tomadas de 

decisões e, principalmente, estarem 

esclarecidos quanto aos métodos de controle 

comportamental20. 

 

Mão sobre a boca  

 

Essa técnica de manejo físico tem por 

objetivo a obtenção da atenção e da 

colaboração da criança durante o 

atendimento odontológico, para que esta 

ouça o que o dentista tem a dizer. Embora 

seja uma técnica um tanto controversa por 

conta da aceitação dos responsáveis, possui 

um bom nível de eficácia quando 

corretamente aplicada e consentida pelos 

pais. É uma técnica empregada nos momentos 

de birra, de choro incontrolável e ataques de 

ira do paciente infantil, quando for impossível 

manter um diálogo adequado com a criança, 

devendo ser empregada juntamente com o 

controle de voz, buscando estabelecer assim 

uma comunicação favorável com o paciente e 

a promoção de um atendimento seguro28. 

A técnica da “mão sobre a boca” 

consiste em colocar a criança firmemente na 

cadeira odontológica, no caso em que a 

criança movimente braços e pernas, o dentista 

e a auxiliar conterão a criança, prevenindo seu 

próprio dano e danos à equipe e ao 

equipamento11, 28. 

A técnica em questão funciona com o 

profissional posicionando as suas mãos sobre 

a boca do paciente infantil, com o objetivo de 

abafar qualquer som e simultaneamente 

promover a aproximação no ouvido da criança 
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buscando uma comunicação favorável, 

recorrendo a uma entonação adequada26. 

 

Estabilização protetora 

 

 Essa técnica restringe os movimentos 

da criança, com ou sem seu consentimento, 

para reduzir o risco de lesões durante o 

procedimento, inclui o uso de abridor de boca 

em criança não cooperativa30. 

Quando os braços e as pernas da 

criança são segurados pelo auxiliar do dentista 

ou pelos pais enquanto o tratamento é 

realizado denomina-se técnica de contenção 

ativa. Na contenção passiva, utiliza-se tecido 

ou equipamentos específicos que envolvem a 

criança contendo seus movimentos, conforme 

apresenta a Fig. 3 30. 

 

 
Fig. 3: Estabilização protetora. 
Fonte:Carvalho 30. 

 

Discussão 

Para Santos et al.3 o conhecimento do 

estágio de desenvolvimento e nível de 

ansiedade ou medo da criança é importante 

para que o odontopediatra escolha qual o 

melhor recurso a ser empregado diante da 

situação em questão visto que, a efetividade 

da técnica empregada impacta diretamente 

nos custos, demanda de tempo e no 

comprometimento necessário do profissional 

para a execução do tratamento. Os autores 

Gama et al2. e Costa Junior 27 afirmam que os 

seguintes fatores são desencadeantes de 

medo como: marcar a consulta aproximar-se 

do consultório, sala de espera, cadeira 

odontológica, cheiro do consultório, ver o 

cirurgião-dentista, exame odontológico, ver 

agulha anestésica, sentir a agulha anestésica, 

ver, escutar e sentir a caneta odontológica, 

fazer limpeza e sentir dor após anestesia. 

Para os autores Minhoto et al. 4 e 

Albuquerque et al. 11 o principal fator 

desencadeante do medo está relacionado à 

anestesia. Bussato et al. 5 entende que o medo 

pode ser evitado quando as crianças são 

levadas ao dentista desde bebês, deste modo, 

o consultório se torna algo familiar, ambiente 

que faz parte da vida delas. Sendo assim, 

essas crianças não terão motivo para ter 

medo. De acordo com Boka et al.9 crianças 

mais velhas, que têm contato com o dentista 

pela primeira vez depois dos 5 ou 6 anos, 

costumam carregar consigo uma ideia pré-

concebida da consulta no dentista. 

A ansiedade dental em crianças está 

relacionada a aparência do dentista15,28. Deste 

modo, recomenda-se que o odontopediatra 

personalize seu consultório (Fig.4), colocando 

luzes coloridas, música e outros detalhes, 

recompense a criança pelo bom 

comportamento como balas, pirulitos ou uma 

simples lembrancinha, use roupas com tons 

alegres para parecer mais amigável, isso fará 

com que a experiência seja menos 

traumática16,22. 
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Fig.4: Consultório personalizado.  
Fonte: Zanon22. 

 

Para Tovo et al.1 compreender o 

estágio de desenvolvimento da criança é de 

suma importância para o manejo de 

comportamento. Já que de acordo com Boka 

et al.8 não há uniformidade nas reações 

possíveis dos pacientes odontopediatricos9,11. 

Para se trabalhar com crianças e obter 

a colaboração da mesma durante os 

procedimentos odontológicos, faz-se 

necessário inicialmente conhecer e respeitar 

cada fase do desenvolvimento da criança12. A 

partir de então, escolher e empregar 

corretamente a técnica de controle 

comportamental mais adequada a cada 

situação5. Shahnavaz et al.9 aponta que a 

terapia cognitiva comportamental é 

considerada como uma técnica que apresenta 

resultados eficazes em um curto espaço de 

tempo. Os autores Armfield e Heaton7 

destacam a eficácia da técnica de relaxamento 

muscular progressivo em detrimento da 

terapia cognitiva comportamental. Porém 

Zanon 22 destaca que a técnica proposta pode 

não ser corretamente emprega em casos onde 

a criança não tenha discernimento suficiente 

para executar o proposto. 

O odontopediatra deve entender que 

cada técnica deverá ser aplicada de acordo 

com a necessidade e estágio de cada criança, 

sendo a mais utilizada inicialmente a técnica 

onde se diz e mostra como será feito o 

procedimento odontológico14. 

Em contrapartida, quando a criança 

conhece as funções dos equipamentos, essa 

terá menor probabilidade de projetar neles 

seus medos16. Porém, Minhoto et al.4 afirma 

que a utilização de técnicas aversivas é 

relativamente alta dentre os 

odontopediatras4. 

Existe maior aceitação por parte dos 

pais em relação às técnicas não restritivas 

falar-mostrar-fazer, controle da voz e 

distração, enquanto que a estabilização física 

é menos aceita. 25,26,27 Porém, em relação à 

questão sobre o controle de comportamento 

com o uso de técnicas de estabilização física 

constatou-se que, independente do grau de 

escolaridade, 73% das mães permitem o uso 

dessa técnica20. 

 

Conclusão 

A utilização de técnicas de manejo de 

comportamento em odontopediatria propicia  

a execução do tratamento proposta aos 

pacientes pediátricos. 

No entanto, deve o dentista estar apto 

para determinar o tipo de técnica a ser 

empregada com base no tratamento a ser 

realizado, na fase de desenvolvimento da 

criança e do comportamento em si atentando-

se para os aspectos éticos envolvidos na 
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utilização de cada técnica e na aceitação dos 

pais. 

Ao final desse estudo elaborou-se uma 

cartilha sobre as técnicas de Manejo em 

Odontopediatria, conforme apresenta as 

Figuras 5 e 6. 

 
 

  
Figura 5: Frente da Cartilha. 
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Figura 6: Verso da Cartilha. 
 

 

 
 
 
 
Management of behavior in children with anxiety and stress in clinical of Pediatric 
Dentistry 
 
Abstract 
 

Anxiety, an institute reaction that deals with psychological, physical, mental, and hormonal processes and 
occurs with the help of an adaptation to an important event or situation, and fear, which is a state presented 
by the individual in response to the object or situation, are natural manifestations of the human being, that 
make possible its existence. During dental care, the struggles may have pathological forms, such as 
manifestations, difficulties or impediments to the execution of the treatment, rising costs and a demand for 
time. Crying, refusal to open the mouth, resistance and vomiting of pediatric dentists, and the inability to 
verbally express their feelings. Character handling techniques are attributable to the dental surgeon. The 
choice of technique should take into account a child's developmental phase and parental acceptance. For this, 
the dentist must be specialized in techniques and theoretical knowledge for the choice of employment and 
technique of the correct technique. The review of literature had to describe and describe behavior control 
techniques in pediatric dentistry. It is concluded that the dentist is able to perform a serial treatment based on 
the treatment to be performed. 
 
Key words: Pediatric Dentistry, Behavior Management, Anxiety, Fear. 
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